1. Trönö
(Qele qele)


Insinöörikään
Kykene ei
Sitä keksimään
Saati käyttämään

On tuotekehitys
Ja myynninedistys
Tee trönö, myy trönö

Myös muista menestys
Mainosten merkitys
Tee trönö, myy trönö

(Trö..trö…trö…trönö)

Trönö, trönö
Trönö, trönö
Trönö, trönö
Trönö

Ohjeet selkeät
Vedenpitävät
Kun laadit nuo
Ne suojan suo

Suojan suo
Suojan suo, trönö

On tuotekehitys
Ja myynninedistys
Tee trönö, myy trönö

Myös muista menestys
Mainosten merkitys
Tee trönö, myy trönö

(Trö..trö…trö…trönö)


Trönö, trönö
Trönö, trönö
Trönö, trönö
Trönö

Ohjeet selkeät
Vedenpitävät
Kun laadit nuo
Ne suojan suo

Trönö…
Trönö…

Tee trönö, myy trönö

(Trönö, trönö, trönö)

Trönö, trönö
Trönö, trönö
Trönö, trönö
Trönö

Ohjeet selkeät
Vedenpitävät
Kun laadit nuo
Ne suojan suo

(Trö..trö…trö…trönö)


 
San. 


Satunnaisuutta ei pysty voittamaan
Ohjaamaton kohtalo on ja arvaamaton
Ei kolikonheittojen sarjan tulokset riipu toisistaan

Kruuna vai klaava? Nokkonen vai naava?
Puolet – puolet, puntit tasan on
Kruuna vai klaava? Antava vai saava?
Kultaa ehkä vuolet tai olet alaston

Haasteellinen maailma on ja vaarallinen
Järjestys puuttuu ja kaaos hallitsee
Säälimätön arpa on sekä määräämätön
Sen mahdollisuuksien joukko äärettömyyteen suurenee

Kruuna vai klaava? Nokkonen vai naava?
Puolet – puolet, puntit tasan on
Kruuna vai klaava? Antava vai saava?
Kultaa ehkä vuolet tai olet alaston

Kruuna vai klaava? Nokkonen vai naava?
Riskit tunne, ratkaisusi tee
Onnen kaava? Tuskallinen laava?
Vahinkoja, voittoja, outo kabaree
(Siis ratkaisusi tee) Tee

Mitään ei ilman saa
Ees kuolemaa
Paras on panostaa
Ei kuulu luovuttaa

Kruuna vai klaava? Nokkonen vai naava?
Puolet – puolet, puntit tasan on
Kruuna vai klaava? Antava vai saava?
Kultaa ehkä vuolet tai olet alaston

Kruuna vai klaava? Nokkonen vai naava?
Riskit tunne, ratkaisusi tee
Onnen kaava? Tuskallinen laava?
Vahinkoja, voittoja, outo kabaree


 
San. 

Aavikon aamu jo nousee
Auringon kanssa herään
Suojasta lähden mä janoni tähden
Uoman täynnä hiekkaa nään

Leilini kaikuu jo tyhjää
Vesitilkkasen saada kun vois
Huulet mun rohtuu, tyhjää nuolen jos kuolen
Tule vie mut täältä pois

Oh… taivasta päin kutsu käy, kutsu kuuluu
Vie kirkkauteen
Oh… tuskasta sain kylliksein, ota suojaan
Meen taivaaseen

Voimani hiipuu ja toivoni panen
Enkeliin kaukaiseen
Oh… taivasta päin kutsu käy, kutsu kuuluu
Vie kirkkauteen

Kairosta matkaani lähdin
Lentotaitoni riittävän koin
Oh… lentävän hiekan, sen myrskyt ja tyrskyt
Mulle surmanlennon soi

Oh… taivasta päin kutsu käy, kutsu kuuluu
Vie kirkkauteen
Oh… tuskasta sain kylliksein, ota suojaan
Meen taivaaseen

Voimani hiipuu ja toivoni panen
Enkeliin kaukaiseen
Oh… taivasta päin kutsu käy, kutsu kuuluu
Vie kirkkauteen (Kirkkauteen)
Oh… nyt meen (Kirkkauteen)

Suojaisan dyynin kun nään
Voi hiekan päälle painaa pään

Oh… taivasta päin kutsu käy, kutsu kuuluu
Vie kirkkauteen
Oh… tuskasta sain kylliksein, ota suojaan
Meen taivaaseen
(Voimani hiipuu ja toivoni panen)
Taas kirkkauteen
Oh… taivasta päin kutsu käy, kutsu kuuluu
Vie kirkkauteen

  
 
San.  


mutta tiedä, että se ei yksin kelpaa mihinkään
Rustaa, poika, rustaa runojasi
Se on ihan hyvä alku muttei riitä enempään

Ruusun saan - se kaunis on mut rakkauteni
onhan sentään enemmän kuin ruusun arvoinen?
Samppanjaan mä pettymyksen upottaisin,
ellei sekin olis arvoltaan... niin alhainen

Minkkiturkki, rannekoru kultainen ja
viiden tähden viini, sitä nainen haluaa
Helminauha aito ynnä timantteja
Ravintolaillallisen kera, kiitos vaan

(Minkkiturkki, rannekoru kultainen ja)
(viiden tähden viini, sitä nainen multa saa)
(Kaunotar, on tässä helminauha, timantit ja
(gourmet-illallinen, olkaa hyvä vaan)

Kartanon jos vielä sais ja uima-altaan puutarhaan
Ferrarin ja jonkun tietty sitä kuskaamaan

Rakkautta pikkusummat eihän estä
Milloin pääsen omaan valtamerialukseen?
Rakkautta sydämeni kyllyydestä
Tyynenmeren saari pitäis saada omakseen

(Saaren saat, kun pyydät vaan, se vaikka luokses kannetaan)
(Saari vaan ei vertojaan vedä sun kauneudelles...)

Rakkautta pikkusummat eihän estä
Kruununjalokivet, maat ja meret haluan (Hei)
Rakkautta sydämeni kyllyydestä
Tekokuuta, koko avaruutta janoan (Hei)

Rakkautta, kiitos, sitä riitti yhä
Tahdon keijun, maahisen ja yksisarvisen (Hei)
Rakkaus, hei, ei se ole kovin pyhä
Joltakulta aina otan, minkä tarvitsen (Hei)
Joltakulta aina otan, minkä tarvitsen
(Vainotar, vainotar, vainotar)

5. Yön kyöpelit
(Nomads in the night)
 San. sziget

Vain kuollessaan
Sen huomaa kuinka aikaa tuhlattiin
On yö
Taas varjot valtaa hautuumaan ja
Vaikeroin
Yön kyöpelit ei rauhaa saa kun
Rakkaitaan -
Kun rakkaitamme muistetaan

Saavun luokse tumman paaden
Nyt tiedän toivon sammuneen
Voi ruumis saada levon maaten
Vain sielut öisin harhailee
Kun kelvanneet ei taivaaseen

Jos hairahduin
On syyllisyyskin vuoren korkuinen
Sen koin
Yön kyöpelit on tuskaan syösty
Aavistin
Sen etten valoon ylläkään vaan
Leijumaan
Jään suuntaa vailla kalmistoon

Saavun luokse tumman paaden
Nyt tiedän toivon sammuneen
Voi ruumis saada levon maaten
Vain sielut öisin harhailee

Tiedän toivon sammuneen
Voi ruumis saada levon maaten
Vain sielut öisin harhailee
Kun kelvanneet ei taivaaseen

6. Jähmettää
 
San. 

Seison niin kuin tatti seisoa voi (Oot poissa)
Muistot tuskan viitan ylleni toi (Oot poissa)
Huomispäivään katson kuin tunneliin
On mustaa silmien kantamattomiin

Sanoit ettei tää
Johda minnekään
Lähdet uusiin tuuliin
Kaavat sut jähmettää

Tulin huomaamaan:
Mihin aionkaan
Törmään aina muuriin
Sun lähtös mut jähmettää

Juutun tyhjää tietä tuijottamaan (Oot poissa)
Hento, vento, vailla lohduttajaa (Oot poissa)
Arkuus yksinäisyyttä vartioi
Vuodet vieriessään mut sammaloi

Sanoit ettei tää
Johda minnekään
Lähdet uusiin tuuliin
Kaavat sut jähmettää

Tulin huomaamaan:
Mihin aionkaan
Törmään aina muuriin
Sun lähtös mut jähmettää

Kerran sait mut pilviin nousemaan
Nyt oon maassa, lento päättyi aikanaan

Sanoit ettei tää
Johda minnekään
Lähdet uusiin tuuliin
Kaavat sut jähmettää

Tulin huomaamaan:
Mihin aionkaan
Törmään aina muuriin
Sun lähtös mut jähmettää 


 
San. 


Ja vältän kaikki helpoimmatkin ihmissuhteet

Mä odotan varmaankin
Kai jotakin suurempaa
Ja jotakin aidompaa

Sä oothan vain kuin avain vanhaan
Yö vailla magiaa, kuin kyltti ansaan
Kuin tahti kohoton, nuotti soinnuton
Sä saat mut miettimään, mut sydämeen et jää

Ei, mä tarvitse en ketään
Jos suhde itseisarvo on vain
Ja rakkaus keino saada arvostusta

Ei kukaan syyllisyyteen
Tai ikävä kylmyyteen
Mua balladeilla puske ja työnnä

Sä oothan vain kuin avain vanhaan
Yö vailla magiaa, kuin kyltti ansaan
Kuin tahti kohoton, nuotti soinnuton
Sä saat mut miettimään, mut sydämeen et jää

Sä oothan vain kuin avain vanhaan
Yö vailla magiaa, kuin kyltti ansaan
Kuin tahti kohoton, nuotti soinnuton
Sä saat mut miettimään, mut sydämeen et jää

8. Öljyhuippu
(O julissi)
San. Timoteus

Tuli eilen öljyhuippu
Meni eilen öljyhuippu
Siis astu jälkiöljyaikaan
Käy eloonjäämistaistelus

Pahansuopa öljyhuippu
Nälän tuova öljyhuippu
On ohi pyramidihuijaus
Maapallon ylikansoitus

(Miljardit dollarit ei auta) Talous romahtaa
(Miljardit ihmiset vie hauta) Luonnonvalintaa
(Ei kestä yhteiskuntarauha) Veressä on maa
(Tyranniaa) Anarkiaa

Tuli eilen öljyhuippu
Meni eilen öljyhuippu
Siis astu jälkiöljyaikaan
Käy eloonjäämistaistelus

Pahansuopa öljyhuippu
Nälän tuova öljyhuippu
On ohi pyramidihuijaus
Maapallon ylikansoitus

(Miljardit dollarit ei auta) Talous romahtaa
(Miljardit ihmiset vie hauta) Luonnonvalintaa
(Ei kestä yhteiskuntarauha) Veressä on maa
(Tyranniaa) Anarkiaa

Tuli eilen öljyhuippu
Meni eilen öljyhuippu
Siis astu jälkiöljyaikaan
Käy eloonjäämistaistelus

Tuskin nautit - öljyhuippu
Kulkutaudit - öljyhuippu
Se kerskakulutuksellemme
On luontoäidin vastaus

Öljyhuippu tuli
Tuli eilen öljyhuippu
Meni eilen öljyhuippu
Siis astu jälkiöljyaikaan
Käy eloonjäämistaistelus

Pahansuopa öljyhuippu
Nälän tuova öljyhuippu
On ohi pyramidihuijaus
Maapallon ylikansoitus


 
San. AnnFredi


Veinpä kengät suutariin
Kun koira puri korkoihin
Kultaisiin

O-o-o oi
Elän vuoksi kenkien
Ja sen nahan pehmeyden
Ne on muodokkaat
Saapikkaat
Mä kansanjoukot villitsen
Kun kaupungilla astelen

No no no no no no no juu
Tunnen vallan varpaissain
En oo Jeesus tahdostain
Luulet vain

O-o-o oi
Elän vuoksi kenkien
Ja sen nahan pehmeyden
Ne on muodokkaat
Saapikkaat
Mä kansanjoukot villitsen

Ai, rakkojani kirvelee
Ilkeä on tunne se
Murskaudun

O-o-o voi
Veinpä kengät suutariin
Kun koira puri korkoihin
Menen niitä noutamaan
Innossain

Dudu dududu dududu...
Dudu dududu dududu...
Du...dudu


 
San. Timoteus


Lumo olikin muka harhaa
Kuka rakastaa sua saakaan?
Kuka kainaloos nukahtaakaan?
Lensit meren taakse kai
Unimaassa olet rinnallain

Avomerenkin kuron umpeen
Unista jos tulee siten totta
Tahdon ojentaa valkolumpeen
Kunhan otat sen sanatonna,
tunnus se on rakkauden

Nuna nei, nuna nuna nuna nuna nuna nei
Nuna nei, nuna nuna nuna nuna nuna nei
Tuo lumme vaan on lammessaan, ellen rakastani saa

Nuna nei, nuna nuna nuna nuna nuna nei
Nuna nei, nuna nuna nuna nuna nuna nei
Tuo lumme vaan on lammessaan, ellen rakastani saa
Tuo lumme vaan on lammessaan, ja minut valtaa unimaa

  
 
San. 


Suur-Herra noutaa
Eteen tuodaan

Aa-aa-aa-aa-aa-aaaaaa...

(Teksasilainen ex-tuomari:) Kuka kuolla ansaitsee,
mä tietäneeni koin
Tuomioilla hallitsin
Vain kuolemaa mä toin

(Jumala:) Ooo, kadutko ees toimias?
Oikeutta vannoit, kun Hengen sä veit

(Tuomari:) Silmä silmästä on tie
Se sokeaksi vie
Jee...

J: Vääryyteen käännyit
T: Tein minkä tein
J&T: Ken matki Saatanaa
Nyt Saatanansa saa

J: Ruisku myrkyn toimittaa
Pyhän salpauttaa
Murha oikeutus murhaan
Ei ole Koskaan

T: Säästy en nyt liekeiltä
Tunnen mun sielussa: hornaan putoon

J: Sulje turpasi ja kärsi -
Sen ansainnut oot, oot!

T: Tuleen syttyy Taivas
Herra, jaat tämän synnin (hahahahahahaha...)
Täten tuomitsen (hahahahahahaha...)
Säkin oot syyllinen

J: Tein minkä teit
Tein minkä teit

T: Teee-eee-eee-ee-eit

J&T: Tein minkä tein
Ken matki Saatanaa
Nyt Saatanansa saa
Nyt Saatanansa saa
Nyt Saatanansa saa


 
San. Metsis


Oon varovainen luonnostaan
Mut tänään päätin: tartun hetkeen
Ja epäröi en, kuulutan sen maailmaan

Tällainen oon
Enkä pysty muuttumaan
Tällainen oon
Hullu kai, mitä muutakaan

Täydelliset
Tavalliset
Täysjärkiset
Niille me naurettiin
Tällainen oon
Pidän siitä kii

Jos katse kohdistuu vain hienoon
Mmm... voi pinta olla pettävää, oh!
Ja vaikka mua jotkut katsovat kieroon
Löytyy myös niitäkin, jotka mun viereeni jää

Tällainen oon
Enkä pysty muuttumaan
Tällainen oon
Hullu kai, mitä muutakaan

Täydelliset
Tavalliset
Täysjärkiset
Niille me naurettiin
Tällainen oon
Pidän siitä kii

Esitettiin ja piileskeltiin
Nyt ymmärrän
Normaalin itse voi määrittää
Tällainen oon

Tällainen oon, wou woah
Enkä pysty muuttumaan
Tällainen oon (tällainen oon)
Hullu kai, mitä muutakaan

Täydelliset
Tavalliset
Täysjärkiset
Niille me naurettiin
Tällainen oon
Pidän kii

Tällainen oon

 
 
San. Nata


Kankaan pois saksi kuka?
(Mun silmät sulaa!)

Luuletkos tyttäreni
moisessa kulkevasi?
(Hän paljastaa!)

Riettaita hellemekot nyt
Teineillä hellemekot nyt
Kaipaavat hellemekot nyt
Parsintaa hellemekot nyt

Loppui nyt viikkoraha
Strippausta en rahoita

"Kuuluisit vanhainkotiin hei!
Kalkkikset vanhainkotiin hei!
Muodista yhtään tajuu ei!
Kalkkikset vanhainkotiin hei!"

Loppui nyt viikkoraha
Herjausta en rahoita
(Puheistaan jo punastun)

"Siitäs sait! Poikakaveri!
Siitäs sait! Rahat ojensi!
Siitäs sait! Kesäasuni!
Siitäs sait! Puen päälleni!"

Riettaita hellemekot nyt
Teineillä hellemekot nyt
Kaipaavat hellemekot nyt
Parsintaa hellemekot nyt

(Boikotti hellehelmoille!)

14. Kuin lyriikkaa
(The fire in your eyes)


Kaiku kiiri halki taivaan - yhä aalto suunnistaa

Katuvaan kaatuvat herkästi eromisen kura sekä moni eripura
- Upotaan me luonnon ääniin
Katuvaan kaatuvat herkästi eromisen kura sekä moni eripura
- Upotaan me luonnon ääniin

Kiipeliin on pitkä tie, jos elät aariaa
Heinäsirkan soitto suojaa
Kuunnellaan...

Kuin lyriikkaa
Laulaa Maa
Suotiin biisi kiitäville tunteilleni siis
Syy rakastaa

Varotaan, vartutaan
Taas on meillä koko yö
Sydän uudistaa henkiin

Kiipeliin on pitkä tie, jos elät aariaa
Heinäsirkan soitto suojaa

Kuin lyriikkaa
Laulaa Maa
Suotiin biisi kiitäville tunteilleni siis
Syy rakastaa

Kaiku kiiri halki taivaan - tämä aalto rakkautta jakaa
Kaiku kiiri halki taivaan - yhä aalto jatkaa kulkuaan

Kuin lyriikkaa
Suotiin biisi kiitäville tunteilleni siis
Syy rakastaa


 
San. 


Kaiken piilottaa pois varjollaan
Ennen sinihunnun, nyt harmaan niin
Kohtaa kun luo katseen taivaisiin
Niin...

Hän ken ensin laukaisee
Portin pahalle aukaisee
Ottaa ensiaskeleen
Polun valitsee
Polun valitsee

Hän ken ensin laukaisee
Portin pahalle aukaisee
Toinen siihen vastaa ja laukaisee

Pienten lasten haavat ei aina näy
Sydämissään suurin viilto käy
Kuinka heille voisi tän selventää
Miksi toinen toistaan yllyttää
Niin...

Hän ken ensin laukaisee
Portin pahalle aukaisee
Ottaa ensiaskeleen
Polun valitsee
Polun valitsee

Hän ken ensin laukaisee
Portin pahalle aukaisee
Toinen siihen vastaa ja laukaisee

On yö, kädet yhteen liitän taas
Rauhan nyt toivon Kuulta
Lämmön ja uutta tuulta
Pilvet pois
Oi, oi, oi, oi

Hän ken ensin laukaisee (Ken ensin toimii)
Portin pahalle aukaisee
Ottaa ensiaskeleen (Sen askeleen)
Polun valitsee
Polun valitsee (Vaan miksi toinen seuraa)

Hän ken ensin laukaisee (Ken ensin)
Portin pahalle aukaisee (Ken ensin)
Toinen siihen vastaa ja (Laukaisee)
Laukaisee (Ken ensin toimii)

Ken lie kerran viimeisen (Ja toinen seuraa)
laukaisee?


 
San. 

Unta varmaankin näin
Silmät kauriin kun loi katseen
Lampi on mielessäin
Pinta päilyi, kännykkä soi
Aamu alkoi, näin kallion
Karut rinteet, kun oon

Vuoristolainen, on kaunis maani
Löytäisi vain en mun ulpukkaani
Minne jatkuukaan lääni?
Luokses kantaisiko ääni
Vuoristolaisen?

Kerran lähdettiin pois
Kaupunkiin laskeuduin, löysin
Neonkuuset, laumat autojen,
Pimeet luolat, nyt oon

Kaupunkilainen, jäi kauas maani
Löydänkö koskaan mun ulpukkaani?
En voi, tungos turruttaa pääni
Tuskin muistan elämääni
Vuoristolaisen
Vuoristolaisen

Kenties vuokses uin allikkoon
Aina juuriltani oon
Vuoristolainen
Vuoristolainen


 
San. 


Kaikki yhteinen me kadotettiin
Pelkän lämmön silti vain tunsin
Kumpikin huomattiin, talvesta herättiin
Kun pois kevään tuuliin katosi rakkaus

Ha... ha...
Se oli kuin keväinen jää

Haurasta, pettävää
Railojen syömää, erosi rannat
Jäi vain jäälautat
Ja erilleen meidät ne vei

Rakkaus kuin kevätjää
Railojen syömää, jota on turhaa
Ylittää kahden
Se kestäisi allamme ei
Ah...

Kättäsi tavoita en
En ikävöiden jää muistelemaan
Kun otteestasi päästit mut irti
Talvesta herättiin
Kun pois kevään tuuliin katosi rakkaus

Ha... ha...
Se oli kuin keväinen jää

Haurasta, pettävää
Railojen syömää, erosi rannat
Jäi vain jäälautat
Ja erilleen meidät ne vei

Rakkaus kuin kevätjää
Railojen syömää, jota on turhaa
Ylittää kahden
Se kestäisi allamme ei
Ha...


 
San. 


Kutsuu mut kadotukseen
Näkymä vieras ei selkene
Ottaa mut osakseen

Sänkyni päädyssä on kieleke
Käyn vapaapudotukseen
Katosi maa, katosi maa, katosi maa

Hukun kiteisiin jäänkuultaviin
Pilvipyörteisiin verenpunaisiin
Hukun kiteisiin jäänkuultaviin
Ihmisaaveisiin kauan kuolleisiin

Sänkyni päädyssä on perkele
Kutsuu mut kadotukseen
Näkymä vieras ei selkene
Ottaa mut osakseen

Sänkyni päädyssä on kieleke
Käyn vapaapudotukseen
Katosi maa, katosi maa, katosi maa

Hukun kiteisiin jäänkuultaviin
Pilvipyörteisiin verenpunaisiin
Hukun kiteisiin jäänkuultaviin
Ihmisaaveisiin

Päätäni pakottaa, nyt oon aivoton
Maaperä vajottaa, nyt oon painoton
Päädyin rajan taa mahdottomaan
Mahdottomaan, mahdottomaan

Hukun kiteisiin jäänkuultaviin
Pilvipyörteisiin verenpunaisiin
Hukun kiteisiin jäänkuultaviin
Ihmisaaveisiin kauan kuolleisiin


 
San. 


Kun pyydät kädestäsi sua pitämään
Kun viereen tuut ja katsot mua silmiin
Niin hiipii mieleen, kaiken väärin kuitenkin mä nään

Sä yritätkö mua? Nyt sen haluan tietää
Uuh, mitä yrität viestittää?
Uuh, sen haluan tietää
Mitä välillemme syntyykään

Jos vain pienimmätkin viestit voisit selventää
Jos vain eleilläsi kertoisit et ”viereen jää”
Vain askel lähemmäs ja huudan: joo, joo, joo
Vain sun, vain sun mä oon

Ystävyyden solmuihin tahdon luottaa
Pettymyksen vaikka se voi tuottaa
Kaikki olla vois helpompaa
Jos sanoisit vain suoraan, onko harhaa kuitenkin nyt tää

Sä yritätkö mua? Nyt sen haluan tietää
Uuh, mitä yrität viestittää?
Uuh, sen haluan tietää, joo joo
Mitä välillemme syntyykään

Mut jos pienimmätkin viestit voisit selventää
Ja vain eleilläsi kertoisit et ”viereen jää”
Vain askel lähemmäs ja huudan: joo, joo, joo
Vain sun, vain sun mä oon

Ja jos vain pienimmätkin viestit voisit selventää
Jos vain eleilläsi kertoisit et ”viereen jää”
Vain askel lähemmäs ja huudan: joo, joo, joo
Vain sun, vain sun mä oon

Vain sun, vain sun mä oon
Oi ystäväni mun, vain sun mä oon


 
San. 


Ne vihjauksen tuomaa on vaan
Kuulen sen vain jos joku huutaa
Ja vaikka korvan suuntaan suoraan

Kuljen nyt aavikolla hiljaa
Ja tuuli vain on seuralainen

Niin kauan kun harhaillut on
Ja keidas on valtaamaton
Ei ymmärtää helposti saa
Ett kangastus voi totta ollakaan

Seis nyt (seis nyt) ja puoleeni mun käänny
Sä ettet aivan näänny, ethän näänny jos tuut (jos tuut)
Oo, mulla (mulla) on sulle jotain suurta (jotain suurta)
Ei tarvi jutun juurta kaivaa

Kuljen taas aavikolla hiljaa - taas aavikolla hiljaa
Vaan enää en yksin koskaan

Niin kauan kun harhaillut on - sä harhailit niin turhaan, kulta
Ja keidas on valtaamaton – oisit kyllä saanut sen multa
Ei ymmärtää helposti saa - mä suotta kätkin tunteet
Ett kangastus voi totta ollakaan

Nyt vihdoin on yhteinen tie
Ja hiekkaan jää jäljestämme – kahdet saman suunnan askeleet
Sua katson ja tiedän sen vaan – mä uskon kohtaloomme
Tää aito rakkaus me ansaitaan
Tää aito rakkaus me ansaitaan
Ansaitaan

Nyt emme yksin kulje milloinkaan

